Zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku malého rozsahu
1. Název veřejné zakázky malého rozsahu

„SŠG Brno — Mobilní výpočetní technika pro učebnu 114“
2. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Kontaktní osoba ve věcech

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
Šmahova 364/110, 627 00 Brno
Ing. Jarmilou Šustrovou, ředitelkou
00226467
technických: Bc. Ferdinand Szemla, tel: 732 791 954,
szemla.ferdinand@ssgbrno.cz
Mgr. Barbora Slováčková, tel: 731 413 083,
barbora.slovackova@ssgbrno.cz

3. Vymezení předmětu, místa a doby plnění veřejné zakázky
Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na dodávku
Druh zadávacího řízení:
Dle interních předpisů zadavatele (nejedná se o zadávací
řízení dle Zákona, zadavatel je povinen dodržet zásady
uvedené v ustanovení § 6 zákona)
Předmět veřejné zakázky: Dodávka 25 kusů notebooků, 15 kusů tabletů, 25 kusů
počítačových myší a jednoho kusu externí optické mechaniky.
Místo plnění zakázky:

pracoviště SŠG Brno, příspěvkové organizace, Kudelova
1854/ 6, 602 00, Brno
Předpokládaný termín dodání:
10 dnů od podpisu smlouvy
4. Obchodní a platební podmínky
Součástí zadávací dokumentace je závazný návrh smlouvy, do kterého uchazeč doplní
chybějící údaje. Smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče je
nedílnou součástí nabídky uchazeče. Opomenutí této povinnosti má za následek vyloučení
nabídky z posouzení a hodnocení.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné
zakázky v souladu se zadávací dokumentací.

Další požadavky:
a) Pro předložení nabídkové ceny dodavatel použije a vyplní formulář Krycího listu.
b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky.
c) Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých
položek uvedených v položkovém rozpočtu. Ceny a sazby vyplněné do jednotlivých
položek rozpočtu musí krýt celou hodnotu dodávky popsanou v dané položce, včetně
všech případných nákladů a výdajů vyžadovaných pro realizaci příslušného díla, včetně
dočasných prací a instalací a všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně
stanovených nebo implicitně zahrnutých v dokumentech, na nichž je nabídka založena.
Předpokládá se, že náklady na zařízení, zisk a rezervy na všechny závazky jsou
rovnoměrně zahrnuty do uvedených cen. Nabízené ceny se uvádí jako aktuální ceny
v den předložení nabídky. Ceny se zadávají (musí být uvedeny) ke každé požadované
položce. Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další závazky, které nejsou v nabídce
uvedené zvlášť. Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou za
dodavatele jednat bude nedílnou součástí nabídky.
d) Předpokládaná hodnota zakázky je 450.000,- Kč bez DPH, která je zároveň stanovena
jako maximální a nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH a nemůže být v nabídce
uchazeče překročena. V případě překročení celkové předpokládané hodnoty je
zadavatel oprávněn nabídku uchazeče vyřadit z dalšího hodnocení.
e) Lhůta pro odevzdání nabídek je stanovena do 31. 3. 2020 do 9.00 hod. v elektronické
podobě na e-mailovou adresu sekretariat@ssgbrno.cz, kdy do předmětu e-mailové
zprávy uchazeč uvede CENOVÁ NABÍDKA — „SŠG Brno — Mobilní výpočetní
technika pro učebnu 114“.
f) Uchovávání dokumentů a dokladů spisů spojených s OP VVV se řídí zákonem
o archivnictví a spisové službě, dále ustanoveními Obecního nařízení, zejména čl. 140,
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EÚ) č. 480/2014.
g) Ve vazbě na potřebu zajištění řádné funkce systému pro záznam a uchovávání
účetních záznamů pro každou činnost je stanovený termín, po který musí být
originální dokumenty k dispozici kontrolním orgánům do 31. 12. 2033, pokud
legislativa nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu delší.
Bezodkladně po uplynutí lhůty dojde k otevření všech e-mailů uchazečů s jejich
nabídkami a následnému posouzení a hodnocení.
6. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně
DPH.
7. Specifikace
Notebook:
Displej
15,6 palců
FullHD (1920 x 1080)
Procesor
Intel® Core™ i5
Paměť
8GB DDR4
Úložiště
SSD 256GB

Grafika
NVIDIA
Operační systém: s vlastnostmi jako má Windows 10 Pro
Numerická klávesnice: Ano
Záruka: 24 měsíců
Optická mechanika: Ne
Porty: 2x USB 3, 1x USB 2, HDMI, 4-in-1 Card Reader (SD, SDHC, SDXC, MMC), Audio
Combo Jack
Dodávka 25 kusů notebooků.
Tablet:
Procesor: MediaTek Helio P22T (8-cores, 8x A53 @2.3GHz)
Paměť: 3GB LP-DDR3 on-board
Úložiště/uživatelská paměť: 32GB eMMC
Grafika: integrovaná na chipsetu = IMG GE8320 GPU
Displej: IPS, 8’’ FHD (1920x1200), kapacitní dotykový (10-point multi-touch), barevný
gamut 60%, jas 350nitů
Fotoaparát-kamera:
Zadní: 13,0MPx AutoFocus, CMOS, Digitální ZOOM, Flash light
Přední: 5.0Mpx FixedFocus
GPS: ANO, Glonass
Komunikace: Bluetooth 5.0
Sítě: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (1x1)
Porty/sloty: microUSB 2.0 (OTG), microSD slot, 3,5mm Audio combo-jack
Operační systém: s vlastnostmi jako má Android™ 9 PIE
Baterie: 1článková, 5000mAh
Výdrž baterie: až 18 hodin (browsing), až 12 hodin (video streaming)
Napájení: 5V / 2.0A - doba nabití z 0 na 100% za cca 3,5 hodiny
Dodávka 15 kusů tabletů.
Externí optická mechanika:
Výsuvný mechanismus: tray
Provedení: externí
Rozhraní: USB 2.0
TYP:
CD: ano
DVD: ano
Dodávka 1 kusu externí optické mechaniky.
Počítačová myš:
Typ: optická
Provedení: drátová
Délka kabelu:1,5m
Dodávka 25 kusů počítačových myší.

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Krycí list nabídky
Kupní smlouva s přílohami

Digitálně podepsal Ing. Jarmila

Ing. Jarmila Šustrová Šustrová

Datum: 2020.03.17 11:22:52 +01'00'

Ing. Jarmila Šustrová
ředitelka
V Brně dne 17. 3. 2020

